EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2020 - ALIENAÇÃO DE 100% (CEM POR CENTO)
DAS AÇÕES DA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
ESCLARECIMENTO Nº 09
1)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Com relação a SWAP: Considerando
que existe a previsão de renovação dos contratos de swap e também os relevantes
desdobramentos de uma eventual não renovação, quais serão os prazos formais para
negociações de renovação? Indicar se a renovação estará sujeita a novo processo
licitatório.”
RESPOSTA:
As cláusulas de renovação estão descritas no item 6.1 - vigência contratual - do "Anexo
02 - Minuta do CCVA - Anexo 5.5 - Reorganização Societária - Apêndice 01 - Minuta
de Contrato SWAP".
2)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Sobre o Data Center com foco em
clientes, entendemos que após o processo de Desinvestimento os serviços de
“colocation” da Copel conforme mencionado no “Leilao-da-Copel-Telecom-Anexo-02Minuta-do-CCVA-Anexo-10.1.4ii-TI-e-Datacenter”, para esse caso de clientes
atualmente da Copel Telecom, o escopo também deve ser removido das instalações da
Copel GET e DIS em 6 meses/ 01 ano, ou para estes clientes os serviços de colocation
poderão continuar sendo contratados pela futura compradora do Copel Telecom de seus
atuais provedores?”
RESPOSTA:
O serviço de colocation poderá continuar no Data Center apenas até o período de 6 (seis)
meses, que é o prazo limite para a transferência para um Data Center do Comprador.
3)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Com relação a SWAP: Não há previsão
contratual para a desmobilização das fibras objeto dos swaps. Qual o prazo para tal
desmobilização após o encerramento do contrato de 20 anos?”
RESPOSTA:
A desmobilização das fibras objeto do swap deverá ocorrer até o último dia do contrato
de 20 anos. É possível que, no futuro, o Grupo Copel se interesse pela renovação, desde
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que haja interesse recíproco e acordo comercial entre as partes, bem como aprovação
pelos órgãos e autoridades competentes.
4)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Em relação às minutas de SWAP, por
favor informar qual o índice (%) histórico de disponibilidade mensal de rede e se haverá
previsão contratual para tal.”
RESPOSTA:
Taxa de disponibilidade (SCM9) mensal em 2020:
Jan - 99,95%
Fev - 99,93%
Mar - 99,95%
Abr - 99,97%
Mai - 99,96%
Jun - 99,85%
Jul - 99,82%
Ago - 99,85%
Set - 99,83 %
O SLA está descrito em "Anexo 02 - Minuta do CCVA - Anexo 5.5 - Reorganização
Societária - Apêndice 01 - Minuta de Contrato SWAP" e item 6.10 - Manutenção
Corretiva.
5)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “1) Em caso de ARREMATE o valor do
seguro garantia será abatido do total a pagar da proposta econômica? Ou será apenas
devolvido ao ARREMATANTE? 2) Ainda em caso de ARREMATE o
ADJUDICATÁRIO(s) deverá: 1° Comprovar o pagamento da Garantia CCVA (5% do
valor da Proposta Econômica) no período da assinatura do contrato com o VENDEDOR;
2°O restante do valor (95% da proposta Econômica) deverá ser pago até a data limite
de 30/05/2021 ou até a data de Fechamento?”
RESPOSTA:
As GARANTIAS DE PROPOSTA serão devolvidas nos termos do item 4.12 do EDITAL
e não há previsão de abatimento.
O GLOSSÁRIO do ANEXO 1 do EDITAL fixa as seguintes definições:
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“GARANTIA DO CCVA: Significa o compromisso financeiro a ser apresentado pelo
ADJUDICATÁRIO nos termos do EDITAL e do CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE AÇÕES – CCVA, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contido na PROPOSTA
ECONÔMICA do ADJUDICATÁRIO, atualizado pela variação positiva acumulada da
SELIC, pro rata temporis, desde a DATA-BASE até a data da convocação pela
COMISSÃO DE LICITAÇÃO prevista no item 6.1, em garantia ao cumprimento das
obrigações contraídas no CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES – CCVA,
cujo inadimplemento poderá ensejar sua execução e a convocação sequencial do
PROPONENTE ofertante da maior oferta subsequente para a alienação do OBJETO,
conforme ordem de classificação estipulada durante a SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO,
conforme prevista na item 6.1do Edital”.
“PREÇO DE COMPRA: Significa o valor final proposto, na forma da PROPOSTA
ECONÔMICA, de forma irretratável pelo PROPONENTE para aquisição do OBJETO
referenciado na DATA-BASE e sujeito a atualização e ajustes previstos no CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES – CCVA.”
A apresentação da GARANTIA DO CCVA prevista no item 6.2.2 do Edital não se
confunde com o pagamento do PREÇO DE COMPRA, com relação ao qual não há
previsão de abatimento da GARANTIA DO CCVA, sendo que, em caso de não realização
do pagamento do PREÇO DE COMPRA, seja no todo ou em parte, o FECHAMENTO
não será realizado e o COMPRADOR ficará sujeito às penalidades cabíveis, previstas em
lei, no CCVA, no EDITAL e nos ANEXOS. Assim, o ARREMATANTE deverá pagar o
valor integral do PREÇO DE COMPRA nos termos da cláusula 4.1. da Minuta do CCVA:
“Pagamento do Preço de Compra. O Preço de Compra, devidamente atualizado e
ajustado na forma da Cláusula 3, será pago pelo Comprador ao Vendedor, na Data do
Fechamento, em moeda corrente nacional, mediante transferência eletrônica de recursos
imediatamente disponíveis à conta bancária de titularidade do Vendedor indicada no
Anexo 4.1.”
Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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